
 

 

Agenda semanal de atividade EAD – 3º ANO - 7ª Semana – 27 de abril a 1 de maio de 2020 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  
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Arte (Cleiton) 

01 aula 

Assistir à videoaula sobre Arte Rupestre: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mr-kGp75D88 

Podem consultar o material de apoio: A não tão breve história da arte. 

Resolver os exercícios das páginas 189 e 190. 

Data da entrega: 04/05 

Literatura (Rosania) 

01 aula 

Conteúdo: Realismo 

Proposta:Videoconferência – Correção da atividade complementar sobre 

Realismo.  

Aplicativo: Zoom  

Dia: 27/04 

Horário: 12h às 12h e 50min. 

História (José Maria) 

02 aulas 

Leitura do Capítulo sobre História do Brasil: Crise no Sistema Colonial  

Assistir à videoaula: https://youtu.be/WYnPgIqz9qs 

Resolver as atividades do Capítulo e enviar para meu e-mail: 

jpezinho2000@yahoo.com.br 

Data da entrega: 30/04 

Cálculo (Mattheus) 

02 aulas 

Resolver os exercícios de fixação e propostos, páginas 54 a 59 (LIVRO 2). 

Data da entrega: 27/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google 

Classroom (Código: m62kcmf) sempre nos dias das aulas. 
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Biologia (Alencar) 

02 aulas 
Roteiro e orientações para atividades semanais em anexo. 

Cálculo (Mattheus) 

01 aula 

Assistir a videoaula sobre: Noções iniciais de Probabilidade e ler no livro 

didático, páginas 60 e 63 (LIVRO 2). 

Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=8g571hUvgeo 

Resolver os exercícios de fixação e propostos, páginas 63 a 65.  

Data da entrega: 28/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

Obs.: As correções das atividades e a videoaula estarão disponíveis no 

Google Classroom (Código: m62kcmf) sempre nos dias das aulas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mr-kGp75D88
https://youtu.be/WYnPgIqz9qs
mailto:jpezinho2000@yahoo.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=8g571hUvgeo


 

Física I (Rosimar) 

01 aula 

Assistir osvideoaulas sobre Corrente elétrica: 

https://youtu.be/o3rHWIBeNUc e https://youtu.be/q_evMCsfE_I 

Copiar as informações no caderno.  

Data de entrega: 05/05 

WhatsApp 999321411.  

Fazer leitura das páginas 37, 38, 39, 40 e 41. 

Redação (Cleiton) 

02 aulas 

Videoaula sobre Identidade Cultural: 

https://www.youtube.com/watch?v=cRj5PImxsI 

Redação Semanal: Consequências da monofobia no contexto mundial 

contemporâneo. 

E resolver exercícios nas páginas 182 e 183 

Data da entrega de todas as atividades: 04/05 
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Literatura (Rosania) 

01 aula 

Conteúdo: Realismo 

Proposta: Revisar as principais obras de Machado de Assis:Memórias 

póstumas de Brás Cubas, no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=PoAlwJAJQZs 

E o livro Os melhores contos de Machado de Assis. – Trabalhamos as duas 

obras no ano passado, portanto, a maioria dos alunos tem o livro. O 

conhecimento das principais obras desse autor é essencial para a resolução 

do exercícios que serão passados para a próxima aula.  

Biologia (Alencar) 

02 aulas 
Roteiro e orientações para atividades semanais em anexo. 

Química (Hélio Jr.) 

02 aulas 

Assistir a videoaula:https://www.youtube.com/watch?v=9yEkR-i0-zg 

Responder os exercícios das páginas 171 a 175, exercícios de fixação e 

propostos.  

Pré-universitário VOL 2. 

Caso tenha dúvidas, estou à disposição via nosso grupo. 

Entregar no grupo dia 30/04. 

Inglês (Cleiton) 

01 aula 

Assistir à videoaula sobre técnicas de leitura:  

https://www.youtube.com/watch?v=hDlTq96sSK8 

Resolver os exercícios da ficha complementar III (Postado no Google 

Classroom) 

Data da entrega: 04/05 

 

https://youtu.be/o3rHWIBeNUc
https://youtu.be/q_evMCsfE_I
https://www.youtube.com/watch?v=cRj5PImxsI
https://www.youtube.com/watch?v=PoAlwJAJQZs
https://www.youtube.com/watch?v=9yEkR-i0-zg
https://www.youtube.com/watch?v=hDlTq96sSK8
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Gramática (Cleiton) 

01 aula 

Assistir às videoaulas sobre Intertextualidade e Metalinguagem:  

https://www.youtube.com/watch?v=iwyZbcC9pU0 

https://www.youtube.com/watch?v=DS5r3S_jGY0 

Resolver os exercícios das páginas 195, 196 e 197 

Data da entrega: 04/05 

Física II (Mattheus) 

02 aulas 

Assistir as videoaulas sobre: Dioptros Planos e Lâminas de faces paralelas 

e ler no livro didático a página 89. 

Resolver os exercícios de fixação e propostos, páginas 89 a 92.  

Links das videoaulas: https://www.youtube.com/watch?v=B12P2tfqcBY 

https://www.youtube.com/watch?v=LXCnyNrQOAQ 

Data da entrega: 30/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

Obs.: As videoaulas e as correções estarão disponíveis no Google 

Classroom (Código: isyjixb) sempre nos dias das aulas. 

Geometria (Raul) 

02 aulas 

Resolver no caderno os EXERCÍCIOS PROPOSTOS AULA 1, página 114 

números à 1 a 5. 

Postar as atividades até dia 30/04(quinta – feira), das 11h00min às 

13h00min para que possam ser validadas, pela plataforma Google sala de 

aula. Nesse horário estarei disponível para tirar as possíveis dúvidas dos 

exercícios. 

Sociologia (Hélio de 

Deus) 

01 aula 

Assistir a videoaula sobre: Racismo velado: o racismo no Brasil segundo 

Florestan Fernandes: https://youtu.be/4CpZFgOU6nM 

Resolver atividades na página 188, questões: 6, 7 e 8, e na página 189, 

questões 9 e 10 

Data da entrega: 04/05 
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Geografia (Ernesto) 

02 aulas 

FERIADO – DIA DO TRABALHO 

Física I (Rosimar) 

01 aula 

Química (Hélio Jr.) 

02 aulas 

Filosofia (Hélio de 

Deus) 

01 aula 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iwyZbcC9pU0
https://www.youtube.com/watch?v=DS5r3S_jGY0
https://www.youtube.com/watch?v=B12P2tfqcBY
https://www.youtube.com/watch?v=LXCnyNrQOAQ
https://youtu.be/4CpZFgOU6nM


 

 

ROTEIRO - ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES 

 

1 – Nesta semana vamos disponibilizar as atividades para ser realizadas de forma online. Estão 

disponibilizadas pelo Site da escola e Classroom, n esqueçam de realizar no caderno e postar a foto ou 

digitalização desta atividade. Lembre-se que podem postar a foto ou digitalização da atividade para 

correção. Vá a seus trabalhos e clique adicionar ou criar, depois Arquivo, aí é só colocar uma das 

opções acima sugeridas. 

2 – As atividades desta semana são: 

ROTEIRO DE ESTUDOS – BIOLOGIA – ATIVIDADES POSTADAS NO SITE. 

Dias Conteúdo/Atividade Data e canal de entrega 

28/04  Assistir a videoaula e fazer anotações, no caderno, 

que complementem seus estudos: 

 

BIO I – Embriologia Geral, livro 02, aula 06, 

páginas 196; 

Montar o mapa mental sobre o conteúdo. 

 

BIO II – Taxonomia, livro 02, aula 06, p. 244; 

https://youtu.be/VclgZtKgVno 

Responder a diferença entre Sistemática Evolutiva 

(Gradista) e Sistemática Filogenética (Cladistica), 

além dos exercícios de Fixação, do nº01 ao 10, das 

páginas 253 a 255. 

 (Google Classroom, WhatsApp, e-

mail)  

 

 

Todos os dias o Sistema Farias Brito está 

ofertando aula ao vivo, segue o link: 

https://www.fariasbrito.com.br/aovivo/ 

 

29/04 Web-Conferência pelo Hongouts, link pelo grupo do 

WhatsApp no dia, das 08:30 ás 09:20. 

 

BIO III – Bioquímica 1: Proteínas 

Responder ao questionamento, “Qual a importância 

das proteínas para o processo infecioso do vírus 

SARS Covid-19 no nosso organismo e qual é a 

imortância delas para nossa defesa imunológica 

contra ele?” 

Colégio Alternativo -Coopecigo 

Área de Conhecimento:CIENCIAS DA NATUREZA Componente Curricular:BIOLOGIA 

Ano / Série:3ªSÉRIE Turma:Única 

Mês:ABRIL / MAIO Período:_27_/_04_ /2020. a __01_/_05_ /2020. 

Professor:Me. Alencar Beltrão de Lima 

https://youtu.be/VclgZtKgVno
https://www.fariasbrito.com.br/aovivo/


 

 

BIO IV – Genética do Sexo 

Link de videoaulas: 

https://youtu.be/40IHkpdDSCw 

https://youtu.be/4v8rLc8jwc4 

https://youtu.be/08LPYpObAxw 

 

Realizar um quadro comparativo entre Pleitropia e 

Interação Gênica. 

30/04 Plantão de Dúvidas e postagen das atividades na sala virtual (Classroom, chave de acesso wot2qzw) 

Obs.: Todas as atividades serão postadas como foto ou digitalização, para registo. 

Depois é olhar o mural e seguir as orientações e realizar as atividades propostas, caso tenha alguma 

dúvida você pode entrar em contato por meio do e-mail alencarbeltrao@gmail.com ou (62) 

998025841, estarei a disposição para tirar dúvidas no período das 07:00 hs até 11:30 no matutino e 

13:00 hs. até 18:00 hs.  

 

https://youtu.be/40IHkpdDSCw
https://youtu.be/4v8rLc8jwc4
https://youtu.be/08LPYpObAxw
mailto:alencarbeltrao@gmail.com

